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Noaber Energie Nieuws 
4e kwartaal 2022 
 
We hebben weer veel te melden in deze laatste nieuwsbrief van Noaber Energie in 2022. Veel 
leesplezier en kom met opmerkingen of ideeën! 
 
 
 

 
 
 
Dorpsuitvoeringsplan (DUP)  
De Gemeente Deventer en de Provincie Overijssel hebben in 
december de subsidies  voor de uitvoering van ons 
Dorpsuitvoeringsplan goedgekeurd! Na de voorbereidende 
stappen zijn we nu echt aan de gang met de uitvoering. De 
organisatie krijgt vorm door de aanstelling van een 
procesregisseur (Else Tutert), een projectleider Groengas 
(Merlinn van Nieuwkuijk samen met Eric Kounters) en de al 
aangestelde projectleider wijkverduurzaming (Miranda 
Arendsen). Kennismaking gesprekken zijn gevoerd en de 
volgende stap is de definitie van rollen en verantwoordelijkheden 
van alle betrokken partijen. Dat zijn er heel wat! Naast 
Gemeente, Provincie, Noaber-Energie worden ook Enexis, het 
Kavelruil project, woningbouw vereniging de Marken, 
SallandLoont en OGG bv betrokken bij de verdere uitrol van dit 
project.  
De overleg-structuren zijn gedefinieerd en worden nu geïnstalleerd. Er is een overall coördinatieteam 
opgezet dat bestaat uit de projectleiders Groengas, Wijkverduurzaming, Noaber-Energie en de 
procesregisseur. Ook is er een kerngroep Groengas ingesteld waarin ook 3 boeren als vaste 
deelnemers aanwezig zijn: Jawin Klein Hegeman, Johan Groot Bronsvoort en Wim Roeterdink. Ook 
voor de Kerngroep Wijkverduurzaming is de bezetting bekend. De participatie van bewoners willen 
we graag prominenter maken. Er wordt onderzocht hoe dit kan worden vormgegeven. 
Communicatie is natuurlijk een zeer belangrijk onderwerp. Er wordt samen met een expert een plan 
gemaakt hoe we onze plannen en de voortgang op een effectieve manier zullen gaan delen met de 
Bathmense bevolking. 
 

DUP: Wijkverduurzaming 
De plannen om verder de wijken van Bathmen in te trekken om mensen actief te betrekken bij de 
verduurzaming van huizen beginnen steeds concreter te worden. 
De school De Rythmeen vervult een belangrijke rol in de wijk Oranjebuurt. Op de school is 
momenteel het thema Duurzaamheid actief. Er is aangeboden om (in overleg) lessen te helpen 
begeleiden met bezoek van o.a. de energiecoaches, informatie te geven omtrent wat een energie 
coach zoal doet, beelden te maken in de klas met een warmte camera, de groepen 6-8  kunnen aan 
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de slag met een bouwpakket van een knutselmolentje dat werkt op een zonnepaneeltje (subsidie 
gemeente Deventer). Scholen hebben hier enthousiast op gereageerd. 
Ook wil de school graag meewerken aan het beschikbaar stellen van het schoolplein in het najaar. 
Hier kan dan een klusbakfiets gestationeerd worden die de wijk kan intrekken om mensen te helpen 
en te ondersteunen met het uitvoeren van kleine duurzaamheidsklusjes. Denk aan monteren van 
tochtstrippen, vervangen van oude lampen door LED lampen, monteren van een brievenbusborstel 
e.d.  
 
Mensen betrekken in de wijken van Bathmen bij onze activiteiten is de basis van een effectieve 
aanpak van de verduurzaming. Er wordt nu gewerkt aan de instelling van een klankbordgroep van 
Bathmense bewoners die ons gaat helpen om de wijkaanpak optimaal aan te laten sluiten bij de 
behoefte van mensen in die wijk. Vind je het leuk om een bijdrage hierbij te leveren?  Meld je aan via 
ons email adres: info@noaber-energie.nl.  
 
Nogmaals even de aandacht voor mogelijkheden om ook als je een kleine beurs hebt stappen te 
zetten in je eigen huis. De gemeente Deventer is gestart met het programma “Deventer Helpt 
Isoleren” waarbij huiseigenaren met een onvoldoende geïsoleerd huis (label D of lager) en een laag 
inkomen substantieel geholpen worden met grotere isolatie-maatregelen. Zie hiervoor het 
persbericht van de gemeente op onze site https://noaber-energie.nl/ . 
 
 
 

DUP: het energiecafé 
Ons energie café blijft lekker doorlopen: elke 14 dagen meldt zich 
een behoorlijk aantal mensen die praktisch bijgestaan worden door 
onze energie coaches. Afgelopen weken zijn behoorlijk wat 
InfraRood foto’s genomen bij mensen die daar om gevraagd 
hebben. Dit heeft weer de nodige kennis opgeleverd waar actief 
gewerkt kan worden met isolatie maatregelen om het gas verbruik 
naar beneden te brengen. Samen met de projectleider 
verduurzamen van huizen (Miranda Arendsen) wordt nagedacht 
hoe het energie café concept nog effectiever ingezet kan gaan 
worden. Als eerste zal een gerichte informatie avond georganiseerd 
gaan worden waar specifieke ingegaan wordt op de mogelijke isolatie technieken, de werking en 
toepassing van warmtepompen en de aanleg van zonnepanelen. Deze avond wordt in maart 
gehouden in Braakhekke. 

 
 

DUP: Groengas 
Na een selectieprocedure in november van Noaber 
Energie in samenwerking met de gemeente 
Deventer is er gekozen voor de inzet van 
projectleider Merlinn van Nieuwkuijk en senior Eric 
Kouters met ervaring op het gebied van 
monomestvergisting, om op boerderijniveau en via 
een centraal leidingwerk op een centrale plek 
biogas op te werken naar groengas, zie de 
afbeelding hiernaast. Dit model wordt als kansrijk gezien voor Bathmen, waarbij het doel is dat zo 
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veel mogelijk boeren deel kunnen nemen en met het lokaal geproduceerde groene gas 50% van het 
aardgasverbruik van Bathmen kan worden vervangen. Hiernaast blijft het goed isoleren van de 
woningen en een hybride warmtepomp wel noodzakelijk. 
 
In januari is gestart met de toevoeging van een model waarbij alle boeren hun eigen vergister op het 
erf plaatsen.. Diverse sessies met experts zijn gehouden om te profiteren van ervaringen die zijn 
opgedaan bij andere projecten. Het model van het leidingnetwerk is schetsmatig uitgewerkt en 
diverse gesprekken hierover worden gevoerd met het kernteam, de projectleider van Salland Loont 
en inhoudsdeskundigen vanuit de kavelruil. De verkregen inzichten worden de komende tijd 
verwerkt in de businesscase om een goede inschatting van de kosten en de opbrengsten te kunnen 
maken. Daarna volgen de gesprekken over rolneming en mogelijke subsidies met de overheden. Het 
begin is er… wordt vervolgd! 
 

Zon op boerendaken 
Onze zonnedaken functioneren grotendeels naar behoren. Echter: op het De Meyer-dak zijn de 
nodige technische moeilijkheden geweest. Er is uitvoerig over gesproken met deskundigen in eigen 
kring en met Enexis. Op basis van meetgegevens (meer dan 55.000 meetpunten!) die ons 
aangeleverd werden door Solard (de leverancier van de installatie) bleek regelmatig 
spanningsoverschrijding plaats te vinden. De capaciteit van de kabel die recent gelegd werd blijkt dus 
nog steeds marginaal te zijn. Enexis heeft onze metingen als uitgangspunt geaccepteerd (in plaats 
van langer te wachten tot een eigen onderzoek voltooid zou zijn) en een technische aanpassing 
doorgevoerd waardoor congestie op het net minder vaak zou moeten voorkomen. Het heeft te lang 
geduurd voordat we dit goed in beeld hadden, en we werken nu aan een procedure waardoor deze 
problemen sneller aan de oppervlakte kunnen komen. Een schrale troost is dat door het erg lage 
tarief van de energiebelasting in 2022, de schade voor alle participanten samen beperkt blijft tot 
minder dan € 600, en voor de coöperatiekas ruim € 600. Het bestuur werkt aan een voorstel om de 
deelnemers aan het De Meyer dak te compenseren. Dat voorstel zal op de komende Algemene 
Ledenvergadering (voorjaar 2023) besproken worden. 
 
De subsidieregeling voor nieuwe zonnedaken blijft nog te krap om volgens het model van De Lange 
Pier en Moatman, een nieuw dak in ontwikkeling te nemen. Wellicht zijn er mogelijkheden om met 
externe financiering tegen lage rente (Bank Nederlandse Gemeenten, EnergieFonds Overijssel) toch 
een groter dak (van ongeveer 600 panelen) in productie te nemen. Uiteraard volgt bericht als dat zou 
kunnen doorgaan.  
 

Kleine windmolens 
 
Noaber-Energie te Bathmen ondersteunt boeren bij het 
vinden van alternatieve energiebronnen. 
In samenwerking met de gemeente Deventer en DLV is 
een rapport opgesteld omtrent de mogelijkheden van 
kleine windmolens op agrarische bedrijven. 
 
De regio Deventer ligt landelijk gezien in een windluwe omgeving. Dit betekent dat in deze omgeving 
kleine windmolens een ashoogte nodig hebben van ca. 30 meter om voldoende rendement te 
genereren.  
Verder zijn wij bij het onderzoek uitgegaan van een aansluiting op klein verbruik (max 3x 80A). 
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De opbrengst van kleine windmolens past goed binnen deze grenzen. Voor 2 boeren is de studie 
afgerond en kan de boer beslissen of een kleine windmolen voor hem/haar rendabel is. 
 
 
We hebben van de RABO-Bank een subsidie gekregen om voor 40 boeren rond Bathmen een detail 
voorstel te maken wat een kleine molen voor hun boerderij kan betekenen. Daarnaast zijn we in 
gesprek met de gemeente over de mogelijkheden om kleine windmolens bij boerderijen  
 

Voortgang zonnepark Brilman 
Het zonnepark draait volop. De laatste 
stappen in beplanting en informatie 
voorziening worden nu gezet en de officiële 
opening is ook gepland: 13 mei 2023. 
Tegen die tijd zullen ook de condities voor de 
uitgifte van obligaties in het park (de 
financiële participatie) bekend zijn. 
 
 
 
 
 

Biogas (Oxe Geeft Gas) 
 
De laatste loodjes zijn altijd de lastigste maar het is gelukt: de biogasleiding naar ForFarmers ligt in de 
grond en is aangesloten bij het bedrijf. Nu worden de laatste stappen gezet om de vergisters goed 
aan de praat te krijgen zodat volop gas geleverd kan worden aan de bedrijven. De verwachting is dat 
in maart alles volop in bedrijf is. 
Er is van allerlei kanten interesse in het project. 
Op 19 december is een zeer goed bezochte 
voorlichtingsbijeenkomst gehouden bij Hans 
Nijkamp in zijn nieuwe, knusse 
vergadercontainer. De InnovatieCoöperatie had 
deze bijeenkomst georganiseerd voor de boeren 
uit Wilp en Voorst. 

 
 
 
 
 
Er was een levendige discussie en alle boeren hebben nu voldoende 
kennis om voor zichzelf volgende stappen te kunnen definiëren. We 
denken dat de contacten warm zullen blijven: we zijn op de wereld 
om elkaar te helpen niet waar? 
 
 

 

 

 


